
 
 

Voorwoord 
Liefste leukste coolste leden! 
Hier eindelijk de bivakgraef... 
wat houdt dat in? De naam 
zegt het zelf al: WIJ GAAN OP 
BIVAK! Yihaaaaaa. De 
inschrijvingen zijn afgelopen, 
en wij kunnen wel zeggen dat 
Chiro Loon weer eens aan de 
top staat want we gaan liefst 
met meer dan 120 man weg!!  
De leiding heeft de afgelopen 
weken alles behalve stil 
gezeten en heeft er alles aan 
gedaan om het kamp op een 
zo leuk mogelijke manier door 
te laten gaan, natuurlijk met 
de nodige maatregelen. Ookal 
zal het iets wat anders 
verlopen allemaal, ook al gaan 
we maar 7 dagen, het 
belangrijkste is natuurlijk dat 
we gaan!!!! Wij hebben er 
alvast hyper mega veel zin in. 
Daar gaan we dan.... 
OUDSBERGEN, HERE WE 
COME.  
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Er zijn al enkele leiding gaan 
kijken naar de kampweide en 
WOWOWOW, het is echt 

fantastisch. Het uitzicht, 
ongezien. De glorieuze velden, 
ongezien. Prachtig, machtig!  
Neem voor het vertrek zeker 
een ultra dikke knuffel van 
iedereen, want het worden 7 
dagen zonder ouders 
aangezien JAMMER GENOEG 
de bezoekdag niet kan 
doorgaan... Maar niet 
getreurd, 7 dagen bivak zijn de 
meest fantastische dagen ooit, 
en die vliegen om!  
Zie je ons daar al weer staan, 
aan de mooie mast, allemaal 
in uniform. Heerlijk. Wakker 
worden en helemaal niet 
uitgeslapen zijn, uit uw tent 
kruipen en de prachtige weide 
zien blinken. Kobe Sauwens: 
“Een minimale hygiëne 
routine doorlopen om dan 
langzaam maar zeker éen of 2, 
3, 4 djatten caffé binnen te 
werken gepaard met een snee 
met gelei van bon. Dat is het 
hé.” Er staan weer zoveel 
coole dingen op ons te 
wachten: familiedag, 
trektocht,... laat het allemaal 
maar beginnen!  
Wat je zeker en vast niet mag 
vergeten mee te nemen op 
kamp vind je in deze 
chirograef. Ook de praktische 
info van kamp over hoe en 
wat vind je hier in dit mega 
cool krantje terug.  
 
Sorry sorry sorry, alvast onze 
excuses aan de ouders 
waarvan de kinderen na 7 

dagen nog niet naar huis 
willen!!!  
 
Liefs, de leiding! 
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Wat hebben we gedaan? 

 In ons kot gebleven… 
Zoals iedereen zijn ook alle leidsters en leiders binnen gebleven om de verspreiding van het Coronavirus tegen te 

gaan. We hebben de afgelopen maanden spijtig genoeg geen chiro kunnen geven en zijn niet op weekend kunnen 

gaan. In de plaats hebben veel leiding lange dagen en nachten achter hun bureau gezeten wegens de examens. Maar 

we zijn nooit de chiro vergeten en hebben daarom niet stilgezeten.  

Samen hebben we verschillende keren online vergadert om voor alternatieven te zorgen zoals de challenges op 

Facebook, de Kahoot quiz en spelletjes op zondagnamiddag.  

 Bivak voorbereidingen 

Naast de vele blokuren zijn we intensief bezig geweest om ervoor te zorgen dat ook dit jaar een geslaagd bivak zal 

plaatsvinden. Er hebben vele infosessies plaatsgevonden en ook wij hebben samen gebrainstormd over de aanpak 

en het verloop van ons kamp dit jaar. Bovendien zijn de verschillende afdelingen creatief bezig geweest met hun 

voorbereidingen voor het kamp zelf. We kunnen al 1 ding zeggen… Het ziet er top uit!  

 

Wat gaan we nog doen? 

 De hoogmis van het jaar: BIVAK! 
Dit jaar zal een jaar worden om niet snel te vergeten. Ook dit bivak zal de geschiedenisboeken ingaan als het 

CORONA-bivak mwuhahahah… Maar dat wil niet zeggen dat we er niet opnieuw het beste van gaan maken, 

integendeel. Bepaalde tradities zullen dit jaar niet kunnen plaatsvinden zoals allemaal samen onder dezelfde douche 

na een brazilliaanse cross of een familiedag waarbij alle afdelingen gemengd zullen worden. Toch zullen dit de beste 

7 dagen van het ganse jaar worden. Want de belangrijkste essentie is niet verloren en zal nooit verloren gaan: samen 

met je beste vrienden en vriendinnen spelen, eten, lachen, slapen, zingen, sluipen, dansen, …   

Wat doen we allemaal op zo een kamp kan je je afvragen? Goh, het is niet de bedoeling dat we heel de 

bivakvoorbereiding verklappen natuurlijk. Want dan zou het geen verrassing meer zijn, maar 1 ding is zeker: We 

zorgen ervoor dat jij (of jouw kind) met fantastische herinneringen terug naar huis komt. Wij als leiding zorgen voor 

verschillende soorten activiteiten, de kokkies voor het lekkere eten maar vooral de leden zorgen dat het de beste 7 

dagen worden van de hele zomer.  Geloof me, wij als leiding kijken er enorm naar uit, en we hopen ook dat jullie er 

immens veel zin in hebben.  Als je echt wilt weten wat we allemaal gaan doen, dan moet je zeker tijdens het kamp 

naar onze site surfen want daar wordt iedere dag een verslagje met foto’s gepost.  

 Chirozondagen 
8 maart 2020, dat was de laatste zondag nog voor de corona crisis. Na lang moeten wachten kunnen we stillaan 

terug beginnen met chirozondagen. In juli voor het bivak zullen er nog enkele zondagen plaatsvinden (zie kalender p 

32 voor juiste datums). Gedurende de activiteiten zullen we ook te werk gaan in bubbels van 50 personen.  

Normaal gezien vallen de activiteiten in augustus weg wegens herexamens en vakantie voor de leiding. Maar dit jaar 

kunnen we niet beschouwen als ‘normaal’. Afhankelijk van de omstandig- en mogelijkheden zullen we hier zo snel 

mogelijk over communiceren. Hou dus zeker alle communicatiekanalen in de gaten zodat jullie niks missen.  

Wat gaan we niet doen? 
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Zowel Release als onze jaarlijkse bloemetjesverkoop tijdens de avondmarkt van Borgloon kunnen jammer genoeg 
niet doorgaan. 

 
 

Bivak 2020 

Beste leden, beste ouders Bivak 2020 zal een bivak worden zoals er nog nooit één is geweest. Daarom 
kunnen jullie op de volgende pagina’s alles terugvinden wat je moet weten over het verloop van ons 
kamp, wat de regels zijn, wat je moet meenemen ... Laat dit ook door je ouders lezen zodat ook zij op de 
hoogte zijn. Bij vragen of problemen kan je ons steeds contacteren. De contact gegevens vind je op onze 
website. 
 

De 6 basisprincipes 

1.  Wie ziek is mag niet mee op kamp 
Iedereen mag mee op kamp, behalve: 

 Wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de vijf dagen voor de start van het kamp.  

        Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen. 

 Mensen uit de risicogroep of met ziekte? Die mogen mee als: 

o ze een doktersattest kunnen voorleggen. 

o hun ziekte onder controle is door medicatie, bv. bij astma. 

Ouders zijn verantwoordelijk om hun kind gezond mee op kamp te sturen.  

Als iemand niet mee mag op kamp, is dat geen gemakkelijke beslissing. Toch is dat echt een belangrijke regel. Niet 
alleen wegens een mogelijke verspreiding van het coronavirus, maar ook omdat ziektesymptomen wijzen op een 
verzwakt immuunsysteem, waardoor je dus vatbaarder bent voor besmetting.  

 

2. Bubbels van maximum 50 personen 
In die bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en geen mondmasker gebruiken. Per 

bubbel zijn er aparte slaapplaatsen, eetruimtes, sanitaire ruimtes, EHBO en quarantaine ruimtes.   

Tussen de bubbels (3) is er geen fysiek contact, indien er toch overleg nodig is dan moet dit met mondmaskers. 

Indien er materiaal doorgegeven wordt tussen de bubbels moet dit gereinigd worden. 

De leiding zit in dezelfde bubbel als zijn/haar leden en er mogen meerdere afdelingen in één bubbel zitten. Broers en 

zussen moeten niet in dezelfde bubbel zitten en er staat geen beperking op het aantal bubbels. 

Bij ons zijn de bubbels als volgt opgedeeld:  

Bubbel 1: Sloebers, speelclub, kokkies en VeeBee 

Bubbel 2: Rakwi en Tito 

Bubbel 3 Keti en Aspi 

 

Dit betekent dus dat broers, zussen, liefjes die niet in dezelfde bubbel zitten elkaar dus het volledige kamp enkel op 
afstand kunnen zien/spreken. Met deze bubbel verdeling moet je dus ook rekening houden bij het maken van je 
valiezen. Je kan dus geen spullen van jou in de koffer van je broer of zus steken.  
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3. Gegevens bijhouden van deelnemers is verplicht 

Er wordt per bubbel een contactlogboek bijgehouden gedurende het gehele kamp.  

In het contactlogboek houden we een overzicht bij van: 

- Wie in welke bubbel zit 

- Welke maatregelen jullie nemen om die bubbels gescheiden te houden 

- Alle ‘externe’ contacten: 

o Contacten tussen bubbels: bv. een lid dat per ongeluk bij een andere bubbel terecht komt, enz. 

o Contact met iemand van buiten jullie kamp, bv. levering van eten of post. 

Dit is geen controle logboek maar het is een middel om een eventuele verspreiding in kaart te brengen 

 

4. Zieke leden, leiding of kookouders op kamp? Volg het stappenplan 
Indien een lid of leiding vermoedelijk COVID-19 draagt: 

- Deelnemer onmiddellijk in quarantaine met chirurgisch mondmasker (bij 12+ verplicht, bij jonger indien 

mogelijk)  

2. Ouders verwittigen: kind ophalen. De ouders moeten allen tijden beschikbaar zijn om hun kind te komen 

halen. 

3. Ouders gaan binnen 24 uur naar huisarts zodat test afgenomen kan worden  

4. Bubbel waarin deelnemer zich bevond: mag de locatie niet meer verlaten + vermijd ALLE contact met 

externen 

Indien het lid of leiding positief test: 

- De deelnemer zelf: mag gedurende minstens 7 dagen nergens aan deelnemen en moet minstens 3 dagen symptoomvrij 

zijn om opnieuw te kunnen deelnemen aan een kamp of activiteit.  

- Andere deelnemers van de bubbel:  

o tijdens het kamp: de hele bubbel waar de deelnemer in zat, gaat naar huis, laat een test afnemen en start de 

vastgelegde termijn voor thuisisolement (momenteel 14 dagen).  

o Tijdens andere activiteiten (niet op kamp): er wordt gekeken naar de contacten van de besmette deelnemer. Je 

kijkt twee dagen terug vanaf het moment van symptomen en/of vaststelling besmetting. Iedereen met wie de 

deelnemer contact had, laat een test afnemen en start de vastgelegde termijn voor thuisisolement 

(momenteel 14 dagen). 
 

Indien het lid of leiding negatief test: 

- De zieke deelnemer kan niet direct terugkeren: je mag pas weer deelnemen aan de activiteit na uitzieken en moet 

minimaal 3 dagen symptoomvrij zijn.  

- Andere deelnemers van de bubbel kunnen het kamp gewoon verderzetten. De locatie mag opnieuw verlaten worden, 

contact met externen blijft te vermijden maar het mag als het onvermijdelijk is. 

 

Indien het lid of leiding ziek is maar geen symptomen van COVID-19: 

- We bekijken of bepaalde oorzaken zoals allergie of zonnebrand oorzaak kunnen zijn van ziekte. We bellen de 

ouders en de persoon gaat naar huis.  Want: geen zieke deelnemers op kamp dit jaar. Leden of leiding 

worden niet bij het minste kuchje naar huist gestuurd. Maar als ze verzwakt zijn of na een nacht slaap of rust 

niet beter zijn, is het wel aan te raden hen naar huis te laten gaan. De ouders raadplegen een huisarts en 

houden de leiding op de hoogte.  
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5. Hygiëne is essentieel 

- Persoonlijke hygiëne 

Volg de gebruikelijke hygiënemaatregelen: voldoende handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog, 

papieren zakdoeken gebruiken ipv stoffen, papieren doeken gebruiken voor handen af te drogen. 

- Infrastructuur 

Contactoppervlakken reinigen die door meerdere bubbels gebruikt worden telkens nadat daar ‘een bubbel 

geweest is’.  

Gebouwen en tenten moeten goed verlucht worden 

- Materiaal 

Materiaal wordt zo veel mogelijk binnen de bubbels gehouden, indien er toch gemeenschappelijke zaken 

worden gebruikt moeten deze tussen door met water en zeep gereinigd worden.  

6. Spelen en activiteiten worden aangepast 
Er wordt zo veel mogelijk in de buitenlucht gespeeld met voldoende rustmomenten en een ingebouwd kamproutine 

om de handen te wassen.  

Spelen met zwaar fysiek contact zoals mond-mond en mond-hand worden vermeden. Er kunnen geen massaspelen 

tussen verschillende bubbels gespeeld worden waarbij minder dan 1,5 meter noodzakelijk is. Variaties op 

massaspelen waarbij er geen fysiek contact nodig is, kan wel.  

Dagtocht of verplaatsing naar het nabijgelegen bos of park mogen als het met leden van dezelfde bubbel zijn en als 

er zo weinig mogelijk kans is om met externen in contact te komen. Indien dit wel het geval is, moet iedereen een 

mondmasker dragen. 

Overnachtingen buiten het kampterrein is verboden, dus een 2-daagse voor de aspi’s zal dit jaar niet kunnen 

doorgaan.  

Ook een bezoekdag of een bezinning waarbij externen op het kampterrein komen is niet mogelijk. (De lekkere 

taarten zullen een andere keer moeten gegeten worden.) 
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Belangrijke uren en datums 

 PAKKEN BRENGEN Drop and go 
Locatie: ‘de lokalen’ Walstraat 2, Borgloon  

Datum: maandag 20 juli  

Uur:  - Tito’s: 18u tot 18u45  

- Keti’s en Aspi’s: 19u tot 19u45 

 

Op dit moment kunnen de koffers, slaapzakken en veldbedjes afgezet worden aan de lokalen zodat ze op 

de camion kunnen. Omdat afstand tussen de bubbels gerespecteerd moet worden zullen we werken met 

een ‘drop and go’ systeem op verschillende tijdstippen. Hiermee willen we een drukte vermijden zodat alle 

regels kunnen gevolgd worden. We vragen hiervoor jullie begrip en geduld. Als er gezinnen zijn met leden 

uit verschillende bubbels zijn, dan kom je in de blok van de tito’s zodat alle valiezen van de tito’s bij elkaar 

blijven voor dat de andere valiezen in de camion gaan. We vinden het zelf ook jammer dat het dit jaar 

anders moet verlopen, want ieder jaar is dit een moment waarbij je de spanning kan voelen, ruiken en 

proeven tegelijkertijd. Maarja dit zal goed gemaakt worden op bivak zelf.  

PS: Indien dit ‘vergeten’ wordt zal het een zware fietstocht worden… 

 

Het is van belang dat jullie de identiteitskaarten of de stickertjes van de mutualiteit niet in de koffers 

steken want deze zullen de volgende dag afgegeven moeten worden. De wc-rollen, handdoek en pot 

confituur worden dan wel afgegeven.  

 

 

 VERTREK FIETSERS (3 oudste afdelingen) 

 

Locatie: Speelhof Borgloon 

Datum: woensdag 22 juli  

Uur:  Tito’s: 9u   

Keti’s: 9u30   

Aspi’s: 10u00 

 

De drie oudste afdelingen zullen op het Speelhof vertrekken richting Oudsbergen. Voor het vertrek zullen 

de identiteitskaarten of de stickers van de mutualiteit afgegeven worden.  

De leden nemen ook een rugzak mee met een stevig middagmaal en voldoende water.  

Daarnaast zullen stevige kuiten ook goed van pas komen.   

De bovenstaande uren zijn de uren dat de groep gaat vertrekken, dus zorg dat je 5 minuten op voorhand 

zeker daar bent. 
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 KISS AND RIDE (3 jongste afdelingen) 
Locatie: Dreefstraat 22, Oudsbergen 3670 

Datum: woensdag 22 juli  

Uur:  Sloebers & Speelclub: 16u45 tot 17u30 

 Rakwi’s: 17u45 tot 18u30 

 

Op de kampplaats zelf zullen we ook met een kiss & ride werken om een drukte te vermijden zodat de 

regels optimaal kunnen gevolgd worden. Ook de koffers, veldbedden en slaapzakken worden dan mee 

afgezet. Vergeet zeker niet de identiteitskaart of stickers van de mutualiteit, keukenhanddoek en 

confituurpot. We vragen hier ook jullie geduld, zeker indien jonge kinderen worden afgezet zodat deze 

goed afscheid kunnen nemen.  

Praktisch verloop:  
Jullie kunnen jullie kind afzetten in de zone die is aangeduid op onderstaand plannetje. Omdat het 
weggetje niet breed genoeg is voor in twee richtingen te kunnen rijden is er slechts in éénrichting verkeer 
toegelaten. De inrit is voorzien op de kruising tussen de ‘Weg naar Opoeteren’ en de ‘Opstraat’. Dit zullen 
we ter plaatse ook nog aanduiden met wegwijzers.  
 

 
 
Indien je kind niet naar de kampweide gebracht kan worden, neem dan zo snel mogelijk contact op met 
een van je leiding zodat zij aan iemand van je bubbel kunnen vragen of je met hun mee kan. 
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 LEDEN OPHALEN (3 jongste afdelingen) 

Locatie: Dreefstraat 22 Oudsbergen 3670 

Datum: woensdag 29 juli  

Uur:  Sloebers & Speelclub: 16u45 tot 17u30 

 Rakwi’s: 17u45 tot 18u30 

 

Het ophalen zal op dezelfde manier gebeuren als het afzetten. De leden zullen in de zone klaar staan met al 

hun spullen zodat het vertrek vlot verloopt. 

Indien je kind niet kan worden afgehaald, neem dan zo snel mogelijk contact op met een van je leiding 
zodat zij aan iemand van je bubbel kunnen vragen of je met hun mee kan. 
 

 

 AANKOMST FIETSERS 

Locatie: Lokalen 

Datum: woensdag 29 juli  

Uur: rond 18 uur 

Rond 14u gaan we proberen te vertrekken in Oudsbergen zodat we tegen 18u terug zijn in Borgloon. Let 

wel op, dit is een schatting. Als we een lekke band krijgen kan dit natuurlijk altijd wat later zijn. We 

proberen de ouders die hun kind komen halen te contacteren als we bijna terug in Borgloon zijn. 

We zullen samen naar de lokalen fietsen en vanaf daar kunnen ze (eventueel) alleen verder naar huis 

fietsen of opgepikt worden. 

 

 

 PAKKEN AFHALEN 
Locatie: Lokalen 

Datum: vrijdag 31 juli  

Uur:  Tito: 18u tot 18u45   

Keti en aspi: 19 tot 19u45 

 

We willen hier opnieuw werken met verschillende uren voor verschillende bubbels om nog eventuele 

besmettingen tegen te gaan. Hier mogen gezinnen met leden uit verschillende afdelingen kiezen wanneer 

ze hun pakken komen ophalen.   
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Wat neem ik (niet) mee op kamp? 

HOU REKENING MET DE BUBBELS, ER MOGEN GEEN SPULLEN TUSSEN DE BUBBELS WORDEN UITGEWISSELD 

WAT NEEM JE MEE OP KAMP? 
 CHIROPULL! (met je naam in!) 

 Speelkleren 

 Voldoende ondergoed en sokken! (tip: een paar teveel kan geen kwaad. Als het veel gaat regen is een krant 
handig om in natte schoenen te doen) 

 Warme kleren voor in de avond/nacht (jogging/lange broek, pull,…) 

 Schoenen (ook stevige wandelschoenen) 

 Hoedje of pet 

 Veldbed en slaapzak (ALLE LEDEN) 

 Kussen 

 Pyjama 

 Wasgerief (tandpasta, tandenborstel, zeep,kam,…) 

 Handdoek en washandje (een extra handdoek is dit jaar geen overbodige luxe) 

 Zonnecrème 

 Muggenzalf 

 Zwemgrief 

 Regenjas 

 Kleren die héél vuil mogen worden 

 Zaklamp 

 Rugzak 

 Zak voor je vuile was (voor de ouderen ook een plastic zakje waar ze eventueel natte kleren kunnen 
insteken, en die ze dan al meenemen op de fiets zodat het niet nog 2 dagen in de camion ligt) 

 Adressen voor brieven te sturen (pen, papier, envelop en 2 postzegels p.p zijn aanwezig) 

 Boterhammendoos 

 KIDS-ID, identiteitskaart of klever van de mutualiteit met barcode (afgeven bij aankomst kampwei/of 
vertrek fietstocht) 

  2 rollen WC-papier per persoon 

 Een al oudere keukenhanddoek (één die dus al goed droogt) en 1 confituurpot per gezin 

  Indien je medicatie moet nemen geef je deze aan de leiding bij het pakken brengen of bij aankomst op de 
kampwei met de uitleg wanneer het genomen moet worden en hoeveel. 

 Tito, keti, aspi: Fluovestje en helm 

 HET ALLERBELANGRIJKSTE: SUPER VEEL ZIN!! 

WAT NEMEN WE NIET MEE OP KAMP? 
 Snoep voor de sloebers, speelclub en rakwi 

 Overbodige hoeveelheid snoep voor de tito’s, keti’s en aspi’s 

 Multimedia: Tablets of Ipads, Smartphone, PC, Playstation of Xbox, MP3 of Ipod (Er zal voldoende muziek 

zijn), Op kamp is het niet nodig om je bezig te houden met multimedia. Als je je ouders iets wilt laten weten 

kan je een mooie brief schrijven. Of ze surfen naar onze site om te kijken hoe het met je gaat. 

 Wapens: aanstekers, laserpennen, zakmessen, vlindermessen, geweren … laten we thuis. 

 Huisdieren: hond, (naakt)kat, schildpad, vogel, paard, West-Siberische sabeltandtijger, kangoeroe. (Met de 

aspi’s hebben we al genoeg beesten op kamp) 

 Alcohol, drugs, pep-drank: De leiding zal hier zeer goed op controleren. Als we iets vinden dan worden de 

juiste sancties getroffen 

 Slecht humeur 

 Het corona-virus 

 

SCHRIJF JE NAAM OVERAL DUIDELIJK OP!  
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Wat neem ik nog EXTRA mee? 

 Een mondmasker (Liefst 2 + liefst ééntje waarvan het lid het zelf herkent. Zet er een naam in of 
maak er een met een opvallend motief) 
 

 Plastic afsluitbaar zakje waar je je mondmasker in kan bewaren als we het niet nodig hebben 
 

 Extra papieren zakdoekjes 
 

 Eventueel een eigen busje handgel 
 

 Een drinkbus 
 

 Iedereen brengt zijn eigen tandpasta, zonnecrème, shampoo, muggenzalf … mee. Je kan dit niet van 
anderen lenen. 

 
 
 

Extra afspraken 

 

 Niemand zoekt bewust contact op met leden, leiding of kookouders uit andere bubbels! Hier zullen 
zware sancties aan vast hangen! Dit is de grootste overtredeng die kan gemaakt worden! 
 

 Was voor en na het eten, na het toilet bezoek of als de leiding dit zegt je handen 
 

 Als je je ziek voelt meld je dit aan de je eigen leiding. 
 

 Als de leiding zegt dat je je mondmasker moet op doen, dan zet je op. 
 

 Zones waar je niet mag komen, daar blijf je weg. 
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Algemene afspraken 

Chiropull op kamp 
Een Chiro-uniform is geen verplichting op kamp, maar een Chiropull van Chiro Loon is wel verplicht. Het is 
zeer belangrijk dat alle leden, die meegaan, zo een eentje hebben. Voor €16 kun je bij ons een pull kopen. 
Voor maar €10 heb je een tweedehandspull. Dus zeker eentje aanschaffen is de boodschap, als je er nog 
geen hebt. Contacteer dan zo snel mogelijk Eli of Sara om een afspraak te maken om er eentje te komen 
kopen, hun GSM- nummers vind je terug op onze website. Of vraag er naar de eerstvolgende chirozondag. 

 
Roken op kamp 
Aspi’s die al voor kamp rookten hebben de mogelijkheid om ook op kamp te roken. Hier zijn wel een paar 
regels aan verbonden. De persoon mag ook enkel roken na het eten en na zijn/haar taak en wanneer er 
een leiding bij is. 
 

Drank op kamp 
Het is strikt VERBODEN voor de leden om drank (frisdrank, sterke drank, bier, pepdrankjes,…) mee te 
nemen op kamp. Indien we dit toch vinden hangen hier zware gevolgen aan vast. De leiding voorziet zelf 
een beetje drank voor de speciale gelegenheden (kampvuur), ook dan zal er een streng toezicht zijn. Laat 
het gewoon thuis. 
 

GSM op kamp 
7 dagen samen met uw beste vrienden, weg van uw ouders, weg van de liefde van je leven… Dan heb je 
toch geen gsm nodig. Laat die gewoon thuis. Wie hem toch meeneemt: gsm zal zeker in beslag genomen 
worden.  
 

WAT ALS IK WIL WETEN HOE HET MET MIJN KIND GAAT? 
Jullie weten het al of jullie weten het nog niet en dan komen jullie het nu via dit bericht te weten, maar op 
kamp is het niet de bedoeling om rechtstreeks contact te hebben met je kind. Wat natuurlijk niet betekent 
dat je geen enkel nieuwtje aan je kind kan laten weten of van je kind te weten kan komen. We doen het 
gewoon via een minder ‘moderne’ weg. Gsm’s zijn dus strikt verboden! Het is niet de bedoeling dat je ’s 
avonds ligt te sms’en. Wat kan wel? 
- Ouders en leden kunnen brieven sturen naar elkaar. Leden krijgen 2 postzegels gratis van ons. De leiding 

deelt dagelijks aangekomen post uit. Ouders van jonge leden kunnen best al enveloppes met de adressen 
er al opgeschreven meegeven.  

Ons adres is:  Dreefstraat 22 
  3670 Meeuwen-Guitrode 

    Vergeet de naam van je kind, de afdeling van je kind en de vermelding Chiro Loon er ook niet bij te 
zetten. 
    Houdt er ook rekening mee dat de post slecht 2x per week wordt bedeeld door de post zelf. 
 
- Omdat er dus ook nog een weekend valt in de 7 dagen dat we weg zijn, en je zeker wilt zijn dat je brief 
aankomt voordat wij al terug naar huis komen, dan kunnen ouders ook mailen naar bivak@chiroloon.be. 
Deze email wordt dan aan je kind bezorgt. 
 
- Dagelijks wordt er een kort verslagje gepost op de website van Chiro Loon. 
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Mijn fiets heeft … 

Omdat dit jaar de kampwei terug op fietsafstand ligt gaan de Tito’s, Keti’s en Aspi’s eindelijk nog eens met 
de fiets op kamp. De meesten hebben dit nog maar enkele keren gedaan, maar je zit vanaf je Borgloon op 
je tweewieler verlaat al in de perfecte kampsfeer voor de komende 7 dagen. Het enige wat je nodig hebt 
voor deze fietstocht is een fiets die in orde is. Alles je alle onderstaande dingen op je fiets hebt kan je met 
een gerust gevoel vertrekken. Als je bepaalde dingen niet hebt die echt noodzakelijk zijn, moet je die 
dringend in orde brengen. 
 

 
1. Voorlicht (geel of wit) dat werkt 
2. Achterlicht (rood) dat werkt 
3. Witte reflector vooraan 
4. Reflectoren op beide pedalen aan beide kanten van de pedaal 
5. Rode reflector achteraan 
6. Twee werkende remmen en remblokjes die nog in goede staat zijn 
7. Luide bel of toeter 
8. Oranje reflectoren op de spaken of een reflecterende strook in de band 
 
Andere tips:  

 Zorg dat je je banden een week voor het kamp volledig oppompt en check enkele dagen ervoor of 
ze niet zijn leeggelopen. Als ze dat wel zijn, dan heb je een gat in je band en moet je dit (laten) 
repareren. 

 Zorg dat je pedalen, zadel, stuur goed vast staan en op de juiste hoogte staan. 

 Zorg dat je ketting gesmeerd is en niet te los of te strak staat. 
 

 
FLUOVESTJE is verplicht en HELM is zeer sterk aangeraden, voor de veiligheid van jezelf en je medeleden. 
 

 



Chiro Loon ~ 13 ~  

 

Gezocht! 

Een appeltje voor de dorst? 
Jaja, de mooiste (Chiro)tijd van het jaar komt eraan. Iets waar we een jaar naar uitkijken. 7 dagen 
amuseren, ravotten, spelen, sluipen, eten, slapen en zoooooveel meer. Elk jaar slagen we er weer in een 
onvergetelijk bivak van te maken. En ik kan zeggen dat dat ook telkens weer lukt. 
Ook de praktische kant lukt telkens weer. Vervoer van materiaal en tenten wordt volledige gesponsord 
door Transport Lux en gemeente Borgloon. Dit zou anders een serieuze hap uit het budget zijn. Mede door 
deze sponsoring kunnen we het deelname bedrag laag houden. Hiervoor willen we hun langs deze weg ook 
alvast nog eens bedanken. 
Nu hebben we terecht opgevangen dat er leden zijn die zich storen aan het gebrek aan een ‘extra’ gezond 
tussendoortje. Meer bepaald fruit. 
We hebben jaren gekend dat we werden bekogeld met appels en peren, allemaal gesponsord. Helaas zijn 
de oogsten de laatste jaren geen aardig succes. We krijgen van Vlaamse Overheid, departement Landbouw 
en Visserij toegang tot groenten en fruit bij overaanbod. Maar helaas is er al enkele jaren geen appel, peer, 
aardbei, boon of wortel te veel. 
Jammer. 
Gelukkig hebben enkele gezinnen bedrijven die wat voedingswaren schenken in natura of in de vorm van 
een bedrag. Maar helaas is dit nog maar net genoeg om iedereen van een ontbijt, middagmaal, 4-uurtje en 
avondmaal te voorzien. 
We kiezen er bewust steeds voor om onze deelnameprijs NIET te verhogen om toegankelijk te blijven voor 
iedereen. Daar staat Chiro ook voor. En zeker Chiro Loon. 
Soit, om een lang verhaal kort te maken… Ken jij iemand of wil je zelf in natura of in euro sponsoren ? 
Laat het ons zo snel mogelijk weten. We garanderen je dat het niet naar chips, cola of slagroom zal gaan 

😊 Nog even ons rekeningnummer: BE61 7353 0611 5517 
 
Extra veiligheidsmaatregelen! 
Iedereen zal ondertussen ook wel al weten dat we dit kamp ook nog heel andere dingen nodig hebben. 
Dus bent u of kent u iemand waar wij materiaal kunnen huren (bv. grote partytent, extra stroomkabels, 
tuinslangen…) of waar wij goedkoper maar nog steeds kwaliteitsvol veiligheidsmateriaal zoals alcoholgel, 
mondmaskers, wegwerphandschoenen … kunnen krijgen, dan mogen jullie altijd contact opnemen met 
onze VeeBee Jelle Willems via 0478/64 61 25 of via jelle@chiroloon.be 
 
Online shoppers? 
Ben je sinds de lockdown het zo gewoon om al je kleren, schoenen, misschien zelfs eten … online te 
bestellen? Dan kunnen jullie ons helpen met wat extra geld in het laatje te brengen door al jullie aankopen 
via Trooper te doen. Jij betaalt er geen cent meer voor en wij houden er een klein procentje aan over. 
Ideaal toch!!! 
Hoe shop je met Trooper? 
Surf eerst naar www.trooper.be/ChiroLoon en ga dan via daar naar je favoriete website. En als je denkt dat 
je dit gaat vergeten, installeer dan zeker de Trooperbot. Deze helpt je bij elke online aankoop eraan 
herinneren dat je via Trooper kan bestellen en zo ons een beetje kan sponsoren. Indien er iets niet lukt of 
je hier nog vragen over hebt, dan kan je altijd contact op nemen met Jelle, onze VeeBee, via 
jelle@chiroloon.be 
 
MAAR BLIJF VOORAL OOK LOKAAL WINKELEN, de lokale handelaars kunnen dit beetje steun nu nog iets 
meer gebruiken dan anders!!! 
 

http://www.trooper.be/ChiroLoon
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Ochtend- en avondlied 

De meesten onder ons weten wel dat we elke ochtend onze vlag hijsen en elke avond hem weer naar 
beneden laten komen. Dit doen we terwijl we het ochtend- en avondlied zingen, normaal oefenen we dit 
de zondagen voor kamp uitgebreid zodat iedereen het op kamp kent. Maar dit jaar is het zoals ze op de 
universiteit zouden zeggen ‘zelfstudie’. Hieronder vinden jullie de tekst van deze 2 prachtige liedjes en op 
de site (onder liedjes) komt er ook nog een luisterversie zodat jullie het alvast eens kunnen horen.  
Veel succes!!! 
 
Ochtendlied 
 

Wij hijsen bij  

Het gloren van de morgen 

Ons vlaggen als 

Een biddend lied! 
Want heilig is 

’t geschenk van elke morgen 

Dat God ons weer  
’t aanvaarden biedt 

Draag door weer en wind ons vlaggen 
Teken van de heldentijd 

Laat ze waaien, laat ze werven 

Allen voor de grote strijd 

Laat ze waaien, laat ze werven  
Allen voor de grote strijd 
 
 
 
Avondlied  
 

Daal nu bij het zinken, van deze dag, 

Daal in ons gemoed, gij trouwe vlag, 

Gij zijt zegen, troost en lach, 

Daal in d'avond zon, oh vlag, 
Heer wij bergen in ons hart Uw vlag, 

Zegen haar en ons uw trouwe wacht.  
Goedenavond vlag en dag, 

Christus Koning goede nacht.  
Goedenavond vlag en dag, 

Christus Koning goede nacht. 
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Kokkievoorstelling 

Zoals elk kamp hebben we ook dit jaar weer 4 koppels die mee gaan koken. Maar we hebben wel afscheid moeten 

nemen van 2 andere ontzettende fijne kokkiekoppels.☹ (wurreuu,wurreuuu!) 

 

Goele en Ramin 
Ja ja, dit dynamisch duo komt opnieuw amuseren bij ons. Niet als lid, niet als leiding, niet als koppel, maar als 

kokkies! Vorig jaar hebben ze zich goed bewezen tegenover de andere kokkies en we kunnen opnieuw op hun 

rekenen voor lekker eten bij deze editie. Ram(bo)in, oude veteraan, veel ervaring, legende in Loon en de Chiro. 

Studeert geschiedenis en bierkunde in de KU Leuven en is een super fijne kerel. Goele, een straffe madam, mede-

veteraan, bloed verband met Eva Smeets. Hopelijk studeert ze af als handelsingenieur en kan ze haar welverdiende 

vakantie bij ons vieren. 

 

Liesbeth en Brecht 
Een nieuw duo is altijd welkom en zo dachten we ook aan Liesbeth en Brecht. Liesbeth werkt als kinderverzorger in 

een crèche. Perfect om stoute kindjes naar haar toe te sturen. Bovendien is ze ook oud chirolid geweest. In haar vrije 

is ze heel creatief. Ze doet verschillende dingen zoals naaien en dingen bedrukken. Zou ze ook t-shirts kunnen 

bedrukken? Maar een creatieve vrouw is niet zonder een creatieve man. Brecht vindt, in zijn vrije tijd, zijn passie in 

fotografie. Hopelijk kan hij ook voor ons super mooie foto’s maken. Als hij niet aan het fotograferen is, verkoopt hij u 

een brandblusser bij BGS brandbeveiliging. (Jelle, interesse?) 

An en Jelle 
Jullie weten al wie ze zijn! Ze zijn al verschillende keren meegegaan en ze zullen ook dit jaar meegaan! Woehoe! Een 

kamp zonder die 2 is zoals Jelle zonder zijn rode camionet. Of zijn rode camionet zonder zijn Wikon nummerplaat. 

Computer problemen? Leuke gadgets? Computer in Brand? Huis in Brand? Of je wil je gewoon een nieuwe 

computer? Dan is Jelle uw man. Maar voor wie verzorgt er dan voor hem? Voor elke superman is er een meer supere 

vrouw. Ja, ja, naast Jelle en haar drie kinderen te verzorgen, is ze ook kinderverzorgster. 

Joost en.. uh wat bedoel je met Jo? En een Kevin ook? 
Uh? Wat is me dat hier? Een nieuw koppel? Ja ja, Jo Groffils, chirolid sinds sloeber en is familie des oprichter van 

chiro loon. Meer chiro kan niet!  Zoals zijn ouders voor hem gaat hij ook kokkie zijn bij ons op kamp. In zijn vrije tijd 

doet hij aan badminton in Horpmaal en werkt hij in Farm Frit als onderhoudstechnieker. Samen doet hij dat met 

Kevin Cartenstadt, vader van 2 dochters, Ilana en Nore, en een grote voetbal enthousiast. Hij mag niet meer zoveel 

voetballen zoals vroeger, maar toch blijft hij actief door te fietsen, te joggen en te coachen voor een G voetbalteam 

in Kortessem. Bovendien is hij ook nog sportleraar voor het Buso.  

Dus even alle kokkies op een rij: Goele, Ramin, Liesbeth, Brecht, An, Jelle, Kevin en Joost.  Ik kijk er al naar uit om 

met deze top kokkies een super kamp te beleven en me te vermaken met hun lekkere eten! 
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Sloebergraef 
          

Allerliefste sloebertjes 
Het is bijna zover… een super, geweldig, fantastisch en onvergetelijk kamp komt er weer aan!!! Maar wat 
doe je op zo’n Chirokamp? Voor de meesten van jullie is het de eerste keer dat jullie mee gaan, daarom 
willen we jullie een idee geven van wat je juist kan verwachten.  
 
Ten eerste: super veel fijne spelletjes met al jouw vriendjes en vriendinnetjes 
Ten tweede: het BESTE ETEN VAN HET HELE JAAR! Hmmmmmm, lekker smullen.  
Ten derde: avontuur en coole activiteiten 
 
Is dat nog niet specifiek genoeg? Wel dan zullen we eens overlopen hoe een dag op 
kamp verloopt: Eerst staan we op, doen we onze Chirokleren aan en poetsen we onze 
tandjes! Vergeet zeker niet een propere onderbroek aan te doen!  
 

Als iedereen fris gewassen is gaan we de vlag oplaten met het ochtendlied en dan gaan we nog 
naar het ochtendtoneeltje kijken. Na dit ochtendritueel zorgen onze kokkies voor een lekker 
ontbijt met een glaasje melk!  

 
Hierna kan de dag echt beginnen: we gaan de leukste spelletjes spelen en de grootste 
avonturen beleven. Na de spelletjes gaan we opnieuw eten, na het eten is er even 
platte rust, dit is een uurtje dat jullie in jullie bed moeten gaan liggen en wat slapen 
(of het tweede halfuur wat in een strip lezen). Nadat we een beetje hebben gerust 
gaan we opnieuw spelen. Daarna gaan we nog eens lekker eten en dan krijgen jullie 
nog een uurtje vrije tijd.  

 
Na de vrije tijd gaan we naar het avondtoneeltje kijken en gaan we de vlag terug aflaten met 
het avondlied. Hierna zijn jullie waarschijnlijk helemaal uitgeput van deze leuke dag en is het 
tijd om terug onze tandjes te poetsen en weer in bed te kruipen.  
 

 
Maar jammer genoeg gaat niet iedereen mee op kamp, wat natuurlijk super spijtig is. Gelukkig kunnen 
jullie ook nog een beetje meegenieten van het kamp door een briefje te schrijven naar jouw vriendje of 
vriendinnetje, en wie weet stuurt hij of zij wel een kaartje terug. Hier is het adres waar we op kamp gaan: 
Dreefstraat 22, 3670 Oudsbergen 

Vergeet zeker niet de naam van jouw vriendje/vriendinnetje op je kaartje te schrijven 😊. 
Jouw briefje: 

Liefste _________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Met groetjes, van ______________ 

 
Wij hebben er alvast ongelofelijk veel zin in. Groetjes Eva, Sara, Donaat, Lucas!!! 
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Speelclubgraef 

HEYYYYY ALLER COOLSTE TOFSTE SJIEKSTE MOOISTE  LEUKSTE BESTE SPEELCLUBBERSSSSSS 
 
Het is officieel, we mogen op CHIROKAMP!!!!  
We kijken er mega hard naar uit om samen met jullie leuke zomerdagen te beleven & volop te genieten 
van toffe spellekes, lekker kampeten, Chiro-sfeer, de leukste vriendjes en toffe Chiro-liedjes en nog 
veeeeeel meer!  
Ow maar wacht eens even……….. Kennen jullie die Chiroliedjes nog wel goed genoeg? Zijn jullie onze leuke 
liedjes niet vergeten??  We hebben zoveel zangstondes gemist, we moeten het misschien eens testen! 
Hieronder zien jullie een paar leuke kampliedjes die jullie zeker moeten oefenen, opzoeken, instuderen en 
dus met VOLLE BORST moeten kunnen meezingen op kamp!!!  
Maar oh nee he, er zijn woorden weg… vind jij de juiste woorden???  
Veel succes en oefenplezier, laat je maar helemaal gaan!!!!! 
 
Vele gele kusjes en knuffels van jullie leiding,  
Boo, Michelle & Hélène  
 
 
BIVAKLIED 

Leven op het ritme van de _____________ en van de _________, 
_________ op de melodie van bos en beek en bron. 
Slapen met 't _______________ van de regen op het dak, 
ontwaken met de morgendauw : we zijn weer op_________________. 

Ieder die ons ziet kijkt _____________, 
wat niet kon, dat wordt hier waar. 
Vreemd wordt ____________ en klein is _____________; 
in onze ploeg valt geen een uit de boot. 

Trek er mee op uit, breek ______________ open; 
samenspel wordt teken om te hopen. 
__________ erin, doe mee, en blijf niet staan; 
een nieuwe wereld roept om door te gaan. 

 

GEKSENTRIEK 

Wij zijn ___________ 
Wij zijn geksentriek 
Trek een bek 
_____________ doen maakt je ziek 
 
In de Chiro kennen wij maar een woord: ________________ 
 
Wij doen gek 
Een hele _____________ kliek 
Natuurlijk 
Kom je erbij, of niet? 
 
In de Chiro kennen wij maar een woord: _________________- 
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DESAL 
Desalnietteminderwaardigheidscomlexteroog 
Kameelektrochocholademoesson________________ 
Kanniekakafonietjesmachineonderdeel 
 
 
 
Poh, poh, van al dat zingen heb ik zoveel zin kamp! Wat zouden we allemaal doen? Wat denken jullie dat 
er gaat gebeuren? Zoals… 
 
Wie gaat er het hardst snurken? 
 

o Boo 
o Michelle 
o Helene 

 
 
Hoe warm gaat het zijn op kamp? 
 

o 30° 
o 50° 
o 25° 
o 9000° 

 
Wat gaat het lekkerste gerecht zijn? 
 

o Gehakt à la femke 
o Hotdogs 
o Veggie burgers 
o Kipcurry 

 
Wat is fijnste op kamp? 
 

o Lekker eten 
o Super veel spelletjes spelen 
o Kampvuur! 
o Lang slapen 

 
Wie gaat er het hardst stinken? 
 

o De Jongens 
o De meisjes 
o De leiding????? 
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Rakwigraef 

Liefste Rakwi’s  
 
Het is vakantie, het is zomer, de vogeltjes fluiten ons al vroeg wakker. Dat kan maar 1 ding betekenen… 
KAMP KOMT ERAAN!!! Yieehaaa, eindelijk! Het wordt weer o zo tof. Wij kijken er echt naar uit!  
 
Toch gaat het er dit jaar wel ietsje anders uitzien als normaal, zoals jullie wel weten. Alle groepen worden 
opgedeeld in bubbels van 50 personen. Wij, de rakwi’s zitten in de bubbel met de tito’s. Cool! Groen en 
rood, de mooiste kleuren van de regenboog :p  
 
Nu, omdat wij geen contact mogen hebben met de andere groepen, kunnen de aspi’s helaas geen mooie 
constructie maken waar wij zo graag op chillen… Dan doen we het toch gewoon zelf?!? Hieronder kunnen 
jullie een zo creatief mogelijke constructie uittekenen. Neem deze zeker mee op kamp. Zo kunnen we 
kijken wat het beste idee is en welke we gaan maken.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wij hopen jullie snel nog eens te zien, because we miss you so much!! En communiceren via de Chirograef 
is ook maar eenzijdig :(. Laat eens iets van jullie horen, stuur ons een sms of een berichtje via facebook. Er 
zal binnenkort ook terug chiro zijn op zondagen. Wij hopen jullie daar te zien.  
 
 
Dikke kussen van jullie kapoentjes, Laura, Ids, Daan & Giel 
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Titograef  

Dag allerliefste Tito’s 

als jullie deze Chirograef lezen, is het nog maar een klein maandje tot BIVAK, jaja begin al maar af te 
tellen!! In de loop van de week zullen jullie nog een paar opdrachten krijgen waarbij jullie een mooie prijs 
kunnen winnen. Om jullie alvast een voorproefje te geven hebben we een kruiswoordpuzzel gemaakt, veel 
plezier!! 
PS: vergeet zeker niet naar onze spectaculaire uitnodiging te kijken!! 
 
Kusjes Louis, Korneel en Eli 
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Ketigraef  

Liefste leden 

Deze keer hebben we niet zo een speciale opdracht voorzien. Combineer de hoofden met de lijfjes op de 
foto en maak er iets moois van. Veeeel plezier! En hopelijk tot op kamp! 
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Aspigraef 

 
BUONGIORNO ASPI’s  
In de vorige chirograef stond er een super sjieke cool megavette kalender met challenges die nog 
steeds gedaan kunnen worden. Op dit moment zijn er enkele aspi’s die meerdere malen 
enthousiast hebben meegedaan, dikke merciiii! Maar toch zijn er een paar onder jullie die een 
tandje mogen bijsteken. Daarom zijn hier verschillende puzzels op jullie niveau. Voor degene die 
zich nog niet actief hebben ingezet is dit een 2de kans om te laten zien dat ge een gemotiveerde 

aspi kunt zijn! 
Het resultaat mag altijd naar ons doorgestuurd worden, en als je het te moeilijk vindt dan hebben 
we er ook nog van een niveautje lager. Succes!!  
LEA  
 
PS: Wij kijken enorm hard uit naar bivak! Tot snel! 
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Kleurplaatje:  

 
 

 
 
 



Chiro Loon ~ 27 ~  

 

Spelletjes 

Een leuk spelletje om ons te herinneren aan het bivakthema van vorig jaar ‘Jack & William’. Verbind de 

puntjes en maak onze piraat zijn boot terug compleet. 
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We mogen terug kamp, yeees! Kunnen jullie het zich al inbeelden? Leuk in het tentje met zijn allen, 

gezamenlijk eten in de shelter en de leuke afsluiter, een lekker warm kampvuur… 

De kleurprent hieronder kan wel nog wat kleur gebruiken, helpen jullie ons even? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder kunnen jullie enkele vragen terugvinden om te ontdekken welk type bivaklid jij bent, kies telkens 

1 van de 3 opties. Tel nadien op hoe vaak je antwoord A, B of C hebt aangeduid.  

Hoe ontwaak jij op kamp? 

A) Ik sta altijd meteen op als de eerste keer het kamplied hoor 

B) Ik slaap altijd tot het laatste moment en haast me dan nog snel om op tijd te zijn 

C) Ik doe alsof ik het niet heb gehoord… Mijn vrienden moeten mij altijd wakker schudden 

 

Hoe ga jij slapen op kamp? 

A) Ik droom van de leuke spelletjes tijdens de dag 

B) Ik babbel tot in de late uurtjes met mijn vrienden en/of vriendinnen 

C) Ik val altijd meteen als een blok inslaap 

 

Wat voor een bivaketer ben jij? 

A) Ik eet niet TEEEE veel omdat ik anders te vol zit voor de spelletjes 

B) Ik probeer mijn bord zo proper mogelijk te houden, stel dat ik dan de afwas heb, moet ik niet te 

veel doen…  

C) Ik vraag 3x bij  
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Hoe doe jij mee tijdens de spelletjes op kamp? 

A) Ik geef mijzelf steeds voor de volle 100 procent 

B) Ik kijk soms wel liever toe… 

C) Ik ben meestal heel bezweet 

 

Hoe vaak was jij je op kamp? 

A) Maximum 1 keer, bij braziliaanse cross als ik mijzelf weer helemaal heb gegeven… 

B) Eum ik was niet graag, maar als het echt moet doe ik het soms eens 

C) Niet… logisch toch? 

 

Lievelingsdessertje? 

A) Beschuit met choco 

B) Appel 

C) Chocomousse 

 

Hoeveel dagen draag ik mijn onderbroek op kamp? 

A) Ik draai hem eens binnenste buiten… Kan ik hem een keertje extra aandoen 

B) 1x en dan een zuiver onderbroekske 

C) 10 dagen 

 

In welke kleding slaap je? 

A) Chirokleding 

B) Pyjama’ke 

C) Eumh, soms met mijn T-shirt, soms Chiroshort… Ik weet het niet echt… 

 

 

 

 

 

 

 

Tel nu op hoe vaak je A, B of C hebt aangeduid. Wat je het meest hebt aangeduid geeft het duidelijkst weer 

wat voor type bivaklid jij waarschijnlijk bent:  

a. Het ‘die hard’ bivaklid 

b. De afwas ontwijker  

c. De stinker 
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Receptje 

Chocoladetaart met zomerfruit 
 

Ingrediënten voor 8 personen: 
 Eieren   5 
 Suiker   150 g 
 Plattekaas  150 g 
 Boter   150 g 
 Kaneel   ½ kl 
 Rum   4 el 
 Hazelnootpoeder 100 g 
 Cacaopoeder  50 g 
 Roomkaas  200 g 
 Limoensap  1 
 Poedersuiker  60 g 
 Vanillepoeder  2 el 
 Room   200 ml 
 fruit (gemengd, aardbeien, frambozen, blauwe bessen, rode bessen) 300 g 
 
 

Bereiding:  

1.  Verwarm de oven voor op 200°C. Splits de eieren. Klop het eiwit samen met de helft van 

de suiker stijf. Klop de rest van de suiker samen met de boter en de eidooiers witschuimig. Klop er 

de rest van de smaakmakers door en schep er voorzichtig het stijfgeklopte eiwit door. 

 

2. Stort het beslag in een met boter en bloem ingevette bakvorm en schuif 40 minuten in de 

oven. Neem uit de oven, laat afkoelen en ontvorm. 

 

3. Meng voor de topping de roomkaas samen met het limoensap, de poedersuiker en de 

vanillesuiker. Klop de room stijf en schep hem er voorzichtig door. 

 

4. Bestrijk de taart met de kaastopping. Of vul een spuitzak met een gekarteld spuitmondje en 

spuit er roosjes mee. 

 

5. Spoel de vruchten en laat goed uitlekken. Bestrooi de taart vlak voor het serveren met de 

vruchten en serveer. 
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De beste kamptips van oudleiding 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bram Maes: Blijf in je bubbel  

Casper Cox: Hou het fun voor jezelf, 
daag uw leider uit om een opdracht 
te doen, zoals voor het snelste rond 
de kampwei lopen. Oh en volg altijd 

een random ster bij dropping, je 
komt wel ergens uit  

Ramin Mohammad: Badjas 
meenemen! Komt altijd van 

pas 

Benno Rouvrois: ik viel vroeger altijd 
als 1 van de eerste in slaap dus werd ik 

in het begin veel vol getekend. Voor 
degene die dat ook aan de hand 

hebben: ge moet u zelf leren slapen 
door uw slaapzak volledig toe te 

trekken zodat alleen uw neus en mond 
nog vrij zijn. Sindsdien heeft niemand 

mij nog kunnen vol tekenen 😊 
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Dag Evenement Uur Opmerking 

5 juli CHIRO 14u00 – 17u30 Lokalen 

12 juli CHIRO 14u00 - 17u30 Lokalen 

19 juli   Geen CHIRO / / 

20 juli Pakken brengen Tito: 18u00 – 18u45 

Keti en Aspi:  

19u – 19u45 

Lokalen 

22 juli  Vertrek Fietsers Tito: 9u00 
Keti: 9u30 
Aspi 10u00 

SPEELHOF 
Middageten zelf 
voorzien 
ID of sticker mutualiteit 

22 juli KISS AND RIDE  
 

 Sloebers & speelclub:  

16u45 – 17u30 
Rakwi: 17u45 – 18u30 

Oudsbergen 
Dreefstraat 22 
ID of sticker mutualiteit 

29 juli Leden ophalen 
KISS AND RIDE 

Sloebers en Speelclub:  

16u45-17u30 

Rakwi: 17u45 – 18u30 

Oudsbergen 
Dreefstraat 22 

29 juli Aankomst fietsers Rond 18u00  Lokalen 

31 juli Pakken afhalen Tito: 18u00 – 18u45 

Keti en Aspi: 19u – 19u45 
 Lokalen 

2-23 aug GEEN CHIRO 
(Onder voorbehoud) 

/   Herexamens 

30 aug CHIRO 14u00 -17u30 Lokalen 

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex 

Eindelijk*fjeew*examen en toetsen*finitioo*zomer*vakantie*zon* 
uitkijken*dromen*naar de beste dagen*de leukste dagen*de meest memorabele 
dagen*BIVAK*BIVAK*BIVAK*zonder ouders*met uw beste vrienden*met de 
beste leiding*met de beste kokkies*met de beste VB* 
geen 10 maar 7*dubbel zo hard genieten*samen slapen*goed eten*spelen en 
sporten*gieren en brullen*dansen en sjansen*maar ook** handen 
wassen*bubbels respecteren*niezen in de elleboog*hatsjoe*terug handen 
wassen*goed rusten*sluipen*verhalen vertellen*terug sluipen*gepakt 
worden*gestraft worden*nu wel slapen*of misschien toch niet* 
**Te veel om op te noemen**deze*7*dagen*zullen*onvergetelijk*worden* 

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex 

 

Opgelet: al deze datums zijn onder voorbehoud! 
Controleer regelmatig je e-mail, de WhatsApp- 
groepjes, Facebook, onze website, … voor 
verdere informatie! 
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